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Program for Austin tur 30. mai – 7. juni 2019 

 

 

 

På denne turen vil vi besøke de viktigste og 

mest legendariske klubbene i Austin, som 

Antone's, The Continental Club, The Saxon 

Pub, Donn's Depot), The Broken Spoke, 

samt klubbene på 6th Street og Red River. 

Her spiller kjente og store artister hver 

eneste kveld og vi vil forsøke å få med oss 

så mange som mulig av disse.  

Man kan ikke dra til Texas uten å spise 

skikkelig BBQ, og en av kveldene vil vi 

starte med en skikkelig BBQ–middag før 

turen går videre til musikk-klubbene. På samme måte vil vi starte første morgen med 

frokost på Cisco's, en TexMex frokostrestaurant som er kjent for de mange berømte 

politikere og andre kjente personer som har spist der. 

 

Vår lokale guide, Leeann Atherton, 

arrangerer en Barn Dance for oss og 

venner fra Austin i hagen sin, med levende 

musikk, mat og ekte South Austin 

stemning. Mange nordmenn som har vært 

på SXSW har vært på Barn Dance hos 

henne, inklusive artister som 

Katzenjammer, Marit Larsen, Bigbang, Real 

Ones, Thomas Dypdahl m.fl, aom alle har 

spilt der. 

Og hvis vi får tid før Barn Dancen, går vi 

på Hippie Church  på Maria's Taco XPress. 
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En av dagene drar vi på Road trip. Først 

til Luckenbach, den lille byen med ca 3 

innbyggere. Deretter sørover til San 

Antonio og Alamo og The River Walk, før 

vi drar til New Brunswick og en av Texas 

sine eldste Dance Halls, Gruene Hall. 

Det blir også god anledning til å 

shoppem bl.a. på Waterloo Records og i 

de mange butikkene på South Congress 

med Alan's Boots som et selvfølgelig 

høydepunkt. 

 

Broa over Lady Bird Lake, innsjøen som 

deler Austin i to mellom South Congress 

og Congress kalles lokalt for Bat Bridge 

fordi det bor hundre tusenvis av 

flaggermus under den. Hver kveld ved 

solnedgang drar de ut for å finne mat. Vi 

går og ser på flaggermusene en av 

kveldene før vi går på konserter. Det er 

også flotte turveier langs innsjøen som 

kan benyttes av de som ønsker en 

treningstur eller to. 

 

Det vil komme til flere opplevelser når vi vet nærmere hvem som spiller på de forskjellige 

klubbene.  

James Mc Murtry, Jon Dee Graham, Redd Volkaert, David Grissom, The Wagoners, Guy 

Forsyth, Carolyn Wonderland, Marcia Ball, Haybale!, The Derailers og mange flere er 

artister som spiller regelmessig på flere av klubbene i Austin, og som vi kan regne med å 

se. 

 

Våre reiseledere på turen vil være Per Ole Hagen sammen med 

Leeann Atherton. Per Ole var musikksjef i NRK P1 og 

musikkrettighetssjef i NRK fra 1993 – 2016. Nå er han 

pensjonist og underviser på deltid om musikkbransjen ved 

Universitetet i Oslo. 

Per Ole har vært i Austin hvert år siden 1996 og kjenner derfor 

byen og musikktilbudene svært godt 
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